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بازیگر  افرندنیا،  کاظم  پیکر  تشییع  سپید:مراسم 
سینما،تئاتر و تلویزیون صبح دیروز در ساختمان 
شماره ۲ خانه سینما برگزار شد.مراسمی که با حضور 
دوستان و همکاران قدیمی این بازیگر فقید  برگزار 
شد و البته با گالیه و درد و دل آن ها همراه بود. 
خسرو امیر صادقی از تهیه کنندگان سینما  ویکی از 
دوستان آن مرحوم در ابتدای مراسم گفت: » به غیراز 
مسائل هنری، ما با یکدیگر روابط خانوادگی داشتیم. 
افرندنیا اصاًل اهل دادوبیداد و حاشیه سازی حتی در 
بدترین شرایط هم نبود. این درد است که کسی که 
57 سال در این کار فعالیت داشته، اجاره نشین بود. 
این درد برای خیلی ها درمان ندارد. من شنیده ام که 
برخی از دوستان می گویند، پس افرندنیا چه کاری 
می کرد؟ اما باید بگویم که این اواخر او سالی 1۰ 
میلیون تومان درآمد داشت. او در سریال معمای 
شاه فقط۶ میلیون تومان دریافت کرد.«مهدی میامی 
بازیگر تئاتر و سینما هم در ادامه مراسم گفت:»فوت 
کاظم افرندنیا باورکردنی نیست. این موضوع به دلیل 
وجهه هنری کاظم است. کسی از بین ما رفت که 
همیشه مهربان و یک دوست و یار بود که هرکجا 
که حضور داشت ما گذر زمان را حس نمی کردیم. 
من از سال ۴8 که او روی صحنه تئاتر درخشید با 
کاظم آشنا شدم و تئاتر را از او آموختم.نمی دانم 
چطور یک وقتی بشکه نفت، کمتر می فروشد دادمان 
هوا می رود و وقتی قیمتش باال می رود خوشحال 
می شویم؟ اما باید بگویم چرا ما هنرمندانمان را به 
این راحتی از دست می دهیم. باید بگویم که کاظم 
افرندنیا از سریالی که درباره آن صحبت شد هنوز 
طلبکار است.ما قدردان نیستم اما باید بدانیم که ما 

باهنرمان می توانیم دنیا را فتح کنیم.«پرستو صالحی 
بازیگر تلویزیون هم در این مراسم صحبت کرد او 
گفت:»من برای چندمین بار یتیم شدم، ما بارها و 
بارها پدران و مادران خود را در این عرصه از دست 
می دهیم. من واقعاً احساس می کردم که کاظم افرندنیا 
مانند پدر من است، دلم برایش تنگ می شود و از همه 
می خواهم که این پدر و مادرها را از یاد نبرند. همه 
سینما نقش یک ها نیستند و اگر نقش مکمل ها نباشند 
ما نمی توانیم نقش یک را بازی کنیم. قدر این افراد را 
بدانیم. این افراد برکت سینمای ما هستند.« عزت اهلل 
رمضانی فر بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون 
هم دل پردردی داشت او در ادامه مراسم  پشت 

تریبون قرار گرفت و گفت: »گفتند کاظم افرندنیا 
براثر سکته مغزی فوت کرد اما باید ببینیم که علت 
این سکته چه بوده است؟ علت سکته های مغزی و 
قلبی، ناراحتی های روحی و روانی است. این فشارها 
به دلیل کم کاری و بیکاری است. خیلی ها می گویند 
بازیگران چشم وچراغ جامعه ما هستند ولی چرا به آن ها 
رسیدگی نمی شود. سال های سال حرف از صندوق 
تعاون برای هنرمندان می زنند و حال من از منوچهر 
شاهسواری به عنوان مدیرعامل سینما تقاضا می کنم 
که به این امر رسیدگی کند.در این سینما بازیگران 
چند صدمیلیونی داریم که اگر دستمزد سیصدمیلیونی 
آن ها، ۲5۰میلیون شود ناراحت و شاکی می شوند 

اما افرادی هم هستند که به خاطر یکی دو میلیون 
تومان در مقابل تهیه کنندگان گردن خم می کنند. من 
از منوچهر شاهسواری می خواهم صندوقی به عنوان 
صندوق وام یا چیزی با همین عنوان ایجاد کند. ما 
می دانیم که در این کشور میلیاردها میلیارد پول دزدیده 
می شود. من تقاضا می کنم که کمی از این پول ها خرج 
هنرمندان شود.«در پایان این مراسم پیکر کاظم افرندنیا 
بر دوش هنرمندان و دوستداران او به سمت قطعه 
هنرمندان بهشت زهرا تشییع شد. رضا ناجی، رضا 
جاوید نیا، حبیب اسماعیلی، گیتی معینی، شهنام 
شهبازی ،پرستو صالحی ،مهدی میامی و...هنرمندانی 

بودند که در مراسم تشییع افرندنیا حضور داشتند.

مراسم تشییع پیکر کاظم افرندنیا برگزار شد 

پرستو صالحی:برای چندمین بار يتیم شدم

روز دوم جشنواره فیلم فجر پر از حاشیه بود 

روز سوژه های سالمتی

  سمیرامیس محمدی 
 

سپید: در دومین روز از برگزاری سی و پنجمین 
جشنواره فیلم فجر فیلم»شماره 17سهیال« به کارگردانی 
محمود غفاری با نمایش چالش های دختران در آستانه 
چهل سالگی و ناباروری آن ها پس ازاین سن، دغدغه 
دختر جوانی را نشان می داد که اگر به زودی به توصیه 
پزشک معالجش، ازدواج نمی کرد، دیگر نمی توانست 
بچه دار شود. این فیلم ازجمله آثار قابل توجهی بود که 
در این روز، درکاخ جشنواره به نمایش گذاشته شد. 
 17 »شماره  فیلم  کارگردان  غفاری  محمود 
سهیال«گفت:»اولین مواجهه ای که با مخاطبان فیلمم 
داشتم بسیار برایم هیجان انگیز بود. به هرحال من هم در 
آستانه ۴۰ سالگی قرار دارم و خوب می دانم افرادی که 
در این سن و سال هستند با مشکالت زیادی مواجه اند. 
از طرفی دیگر این موضوع از جنبه سینمایی برایم 
اهمیت داشت و فکر کردم جذاب است چنین دختری 
در موقعیت های مختلف قرار بگیرد و داستان های او 
روایت شود.« او ادامه داد: »چند وقت پیش، یک آگهی 
در روزنامه دیدم به نام صندلی سپید که چنین موقعیتی 
داشت. به آنجا رفتم و آدم هایی را در این جلسه دیدم 
که به نظرم جذاب آمد درباره شان فیلم بسازم. البته 
فیلم های کوتاه قبلی ام نیز درباره زنان بود و مسائل 
این چنینی باوجود سختی هایش برایم جالب است.«

زهرا داود نژاد بازیگر نقش»سهیال« نیز گفت:» ازآنجاکه 
موضوع فیلمنامه مربوط به زن و دغدغه و کمبودها و 
روزمرگی هایش می شد، برایم مقدس بود. در درجه 
دوم فیلم قبلی آقای غفاری را دیده بودم و می دانستم 
باکسی کار می کنم که کار بلد است و شعورمندی 
خاصی دارد. هرچند که در این میان کار سخت بود 
اما خوشحالم نتیجه به گونه ای بود که مخاطب دوست 
داشت. به هرحال این کار از دل برآمد و بر دل نشست.«

کارگردان »شماره 17 سهیال« با اشاره به مشکالتی که 
گروه برای دریافت مجوزهای تصویربرداری داشت، 
بیان کرد:»شهرداری مجوز فیلم برداری در مترو را 
به سختی صادر کرد، حتی ۴۰ مورد اصالحیه به فیلمنامه 
وارد کرد تا بتوانیم در مترو فیلم برداری کنیم. شهرداری 
۲ خانم را فرستاده بود که آن ها ما را کنترل کنند. ما 
هم در آخر نسخه دیگری به آن ها دادیم و نسخه 
مقبولمان را به جشنواره فرستادیم. اآلن که شهرداری 
متوجه شده، می گوید چک اش را به اجرا می گذارد.«
علیرضا داوودنژاد که دخترش در این اثر بازی داشت 
در مورد فیلم »شماره 17سهیال« گفت:»این فیلم نمونه ای 
از فیلم هایی است که همیشه دوست دارم ساخته شود. 
موضوع این فیلم و شخصیت ها و روابطشان واقعی 
است و درعین حال هم جذابیت سینمایی دارد. »شماره 
17سهیال« نمونه ای از سینمای ملی است که دوست 
دارم دوباره آن را ببینم.« ازجمله دیگر آثاری که در 
این روز در کاخ جشنواره به نمایش گذاشته شد و 
به نوعی به موضوع بهداشت و درمان توجه داشت فیلم» 

دعوت نامه« به کارگردانی مهرداد فرید بود. 
این فیلم داستان زوج جوانی بود که برای تأمین 
هزینه های جراحی قلب کودک خردسالشان، مجبور 
به اقدامات دور از ذهن می شوند و درنهایت نیز با 
مرگ مغزی یک دختر خردسال و اهداء عضو او، 
کودکشان بهبود پیدا می کند. البته کارگردان این فیلم 
با واکنش های منفی از حاضرین در نشست خبری و 
سالن نمایش فیلم روبرو شد. فرید دراین باره گفت:» 
خودم فکر می کردم فیلم سازی که با بک گراند مذهبی 
فیلم می سازد با واکنش منفی تماشاگران مواجه می شود. 
به عبارتی این کار  قدم زدن روی لبه تیغ بود و از 
پیش می دانستم برخی از بخش ها شرایط نرمالی ندارد 
ممکن است قربانی چنین سوژه ای بشویم اما تالش 
کردیم از لبه تیغ عبور کنیم. بنابراین امیدوارم در اکران 

عمومی مخاطب عام از آن لذت ببرد و آنچه را که 
می خواستیم منتقل کنیم.«

شقایق فراهانی بازیگر این فیلم گفت:»: من سه سال 
است که بازیگر پرکار سینما هستم. سه سال پیش 
بحران بدی را پشت سر گذاشتم که این بحران را 
به لحاظ روحی باکار جلو بردم. از طرفی من در 
خانواده ای بزرگ شدم که از بازی در نقش مکمل 
یا اصلی ترسی ندارم. امسال نیز در جشنواره در 
نقش های اصلی حضور دارم. به طور کل من بازیگر 
کارگردان محوری هستم.«این فیلم در زمان نمایش در 
برج میالد با خنده، دست و سوت بسیاری همراه بود 
و بسیاری از مخاطبان در حین نمایش فیلم، سالن را 
ترک کردند.اما فیلم»تابستان داغ« به کارگردانی ابراهیم 
ایرج زاد آخرین فیلمی بود که در دومین روز از 
برگزاری جشنواره فیلم فجر در کاخ جشنواره به نمایش 
گذاشته شد. این فیلم داستان زندگی یک و زن و مرد 
پزشک است که بر سر ادامه زندگی در شهر تهران یا 
همدان دچار درگیری و چالش باهم هستند و خانم 
پزشک برای فعالیت های بیشتر درزمینه کاری خود، 
به دنبال پیدا کردن پرستاری برای نگهداری شبانه از 
تنها فرزندش است.  اهمال این مادروپدر درنهایت به 
مرگ فرزند می انجامد. این فیلم چالش های روبرو در 
زندگی پزشکان را نیز به نوعی نشان می دهد ازجمله 
درگیری پزشک مرد با خانواده بیماری که زمان جراحی 
فوت کرده و دیگر مسائلی که پزشکان نیز در زندگی 

شخصی خود با آن درگیر هستند. 
البته این اثر نیز نتوانست نظر مثبت منتقدان و حاضرین 
در کاخ جشنواره را به خود جلب کند، زیرا بسیار 

متأثر از سینمای اصغر فرهادی بود.  
پزشک زاد در ارتباط با »تابستان داغ« گفت:» چند سال 
بود که دغدغه این را داشتم قصه ای را کارکنم که با 
فیلمنامه پیام کرمی مواجه شدم و در این فیلمنامه هر 

اقتباسی که می توانستم از رمان داشته باشم، وجود 
داشت و پس از چندین بار بازنویسی به این چارچوب 

رسیدیم.«
فیلم های فرهادی  با  فیلم  ایرج زاد درباره شباهت 
گفت:»هر فیلمساز اولی به این فکر می کند که فیلمش 
دارای چه حال و هوا و فضایی باشد، من برای آشنایی 
عواملم با نوع روایت، 5 فیلم کوتاهم را به آن ها نشان 
دادم و ما درباره جای کات ها، سکوت ها صحبت کرده 
بودیم که درست متضاد سینمای آقای فرهادی بود و 

فیلم مطلقاً بر اساس کارهای وی نبود.«
او درباره شباهت فیلم با »کریمر علیه کریمر« گفت: 
»در زوج های امروز، همچنان آدم ها به دنبال اهداف 
شخصی خود هستند و نسبت به خانواده ای که تشکیل 
داده اند مسئول نیستند و این مهم ترین نکته ای بود که 

از فیلم »کریمر علیه کریمر« گرفتم.«
صابر ابر بازیگر »تابستان داغ« گفت: »مهم ترین نکته، 
گروه صمیمی بود و مشورت های زیادی قبل از شروع 

فیلم برداری داشتیم.«
پریناز ایزدیار بازیگر نقش پرستار در این فیلم نیز 
گفت:»پس از صحبت با آقای ایرج زاد و  تکلیف 
روشنشان با فیلمنامه برای انتخاب این فیلم مطمئن 
شدم.« علی مصفا درباره دالیل خود برای انتخاب 
این فیلم، گفت: »من قباًل تجربه کار با بهمنش را 
داشتم و فیلمنامه برایم جذاب بود، همچنین دوست 
داشتم با بازیگران جوان کارکنم و حس جوانی کنم.«
مینا ساداتی بازیگر نقش پزشک هم درباره مردساالر 
فیلم، گفت:» در طول  بودن جامعه و نقشش در 
فیلم برداری با کارگردان درباره این موضوع که چرا 
همیشه زن ها باید مورد ستم واقع شوند، کلنجار 
می رفتم، اما در جلسات فیلمنامه خوانی زیادی که 
داشتیم، چیزی که در فیلم درباره رنج زنان می بینید، 

بسیار تلطیف شد.«

لکنت به شیوه تک نفره 
در شبکه مستند

ایسنا: مستند لکنت که سازنده آن سعی 
می کند مخاطبان را با مفهوم دقیق لکنت 
آن  به  مبتالیان  شرایط  و  ویژگی ها  و 
آشنا کند، برای اولین بار روز دوشنبه 
گذشته از تلویزیون پخش شد.منصوره 
میرمعرب کارگردان  مستند لکنت درباره 
این تولید جدید شبکه مستند گفت:»سه 
زمان  مستند  این  ساخت  روی  سال 
گذاشتم و با افرادی سروکار داشتم که 
لکنت داشتند و به سختی حاضر می شدند 
مقابل دوربین بیایند. پیش ازاین چند فیلم 
درباره توانمندی معلوالن ساختم و آن ها 
راحت تر همکاری می کردند، اما افرادی 
که دچار لکنت هستند، ازنظر ظاهری 
هیچ ویژگی ندارند و به سختی حاضر 
می شدند همکاری کنند.«او  گفت:»انجمن 
لکنت ایران اعالم کرد که تابه حال مستندی 
درباره لکنت ساخته نشده و از این کار 
پژوهش  و  تحقیق  کردند.  استقبال 
هم زمان با تصویربرداری این کار آغاز 
شد و درمجموع سه سال برای ساخت 
این مستند زمان گذاشتم.«میرمعرب بابیان 
اینکه این فیلم به شیوه فیلم سازی تک نفره 
ساخته شده،گفت :» این شیوه کار، واقعًا 
سخت بود. همکاری با انجمن لکنت آن هم 
بدون دستیار و برنامه ریز و هماهنگ کننده، 
باعث شده بود همه کارها روی دوش 
خودم باشد و سختی این کار در یادم مانده 
است.من دنبال کسانی بودم که لکنت 
شدید داشتند، برای همین کارم سخت تر 
می شد. چون افرادی که درمان شده یا در 
حال درمان بودند، مناسب مستند نبودند 
و من بیشتر می خواستم لکنت شدید را 
نشان بدهم تا برای جامعه، این موضوع 
جا بیفتد. به ویژه که انگار تعریف درستی 
از لکنت در بین مردم وجود ندارد.« میر 
عرب گفت:»در این مستند با دو تن از 
کارشناسان خبره درباره تعریف لکنت، 
شیوه درمان آن و ویژگی هایش گفتگو 
کردم. یک نفر دیگر در این مستند داریم که 
باوجود لکنت تا استادی دانشگاه پیش رفته 
و اکنون لکنت او درمان شده است. برای 
پیدا کردن سوژه ها به شهرستان هم رفتم و 
با چند نفر مختلف گفتگو کردم.«لکنت 
جایزه بهترین فیلم مستند در جشنواره 
فیلم پرواز از آن خودکرده است و قرار 
است در جدول پخش شبکه مستند دوباره 

تکرار شود.

عذرخواهی 
آمريکايی ها از 

تیراندازان ايرانی
ایرنا:کمیته برگزارکننده مسابقات جام 
جهانی تیر و کمان داخل سالن آمریکا 
با ارسال ایمیلی از صادر نشدن ویزا 
دستور  پیرو  ایرانی  ورزشکاران  برای 
اخیر رئیس جمهوری جدید این کشور، 
عذرخواهی کرد.آرمین رئیسی و آرمین 
پاکزاد دو ملی پوش البرزی قرار بود برای 
شرکت در مسابقات تیراندازی باکمان که 
۲۰ بهمن ماه در آمریکا برگزار می شود، 
اعزام شوند که پس از دستور ترامپ 
مبنی بر ممنوعیت صدور ویزا برای اتباع 
هفت کشور ازجمله ایران، روند صدور 
ویزا برای این ورزشکاران با مشکل مواجه 
شد.دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید 
آمریکا به تازگی در فرمانی صدور ویزا 
ازجمله  اسالمی  کشور  اتباع 7  برای 
ایران را ممنوع کرده که این موضوع 
با اعتراض گسترده آمریکایی ها و دیگر 

کشورها مواجه شده است.

خبر

طرح سراسری خدمات پزشکی در مناطق محروم   تیم پزشکی خانه بهداشت 
مریوان در روستای پیر صفا در حال ارائه خدمات درمانی هستند.

                 ایسنا
  

نخستین مرکز پزشکی هایپربار )درمان با اکسیژن فشار باال( نیروی دریایی 
راهبردی ارتش به عنوان تنها مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی پزشکی 

هایپربار کشور روز سه شنبه با حضور دریادار حبیب اهلل سیاری فرمانده نیروی 
دریایی ارتش در بیمارستان فوق تخصصی گلستان نداجا افتتاح شد.

                ایرنا

پایگاه جاده ای گردنه حیران استان گیالن مشغول باز کردن مسیر آمبوالنس 
برای رسیدن به بیمار است. 

                 کانال تلگرامی یک یک پنج 

خواننده ایرانی در جمع مخالفان طرح ترامپ در فرودگاه .احسان خواجه 
امیری به تازگی تصویری را منتشر کرده که با برخی از معترضان در فرودگاه 

لس آنجلس همراهی می کند.
 باشگاه خبرنگاران جوان

خبـر

تعطیلی ثريا ربطی به 
وزارت بهداشت ندارد

ایسنا: مشاور وزیر بهداشت خبر توقف تولید برنامه تلویزیونی »ثریا« به 
درخواست و شکایت وزارت بهداشت را رد کرد.دکتر عباس زارع نژاد 
گفت؛ همه مدیران و شخص وزیر بهداشت بر پاسخگویی تأکید و از 
طرح پرسش های چالشی استقبال می کنند اما نقد و چالش با تخریب و 
انتشار اخبار کذب متفاوت است و متأسفانه ثریا حداقل در دو برنامه ای 
که در حوزه سالمت پخش کرد، با ادعاهای غیرواقعی و انتشار اسناد 
جعلی به دنبال تخریب و سیاهنمایی بود.او گفت:» بااینکه وزارت بهداشت 
هیچ درخواست و شکایتی درباره توقف برنامه ثریا نداشته است، اما 
طبیعی بود که مسئوالن رسانه ملی نسبت به چنین برنامه ای بی تفاوت 
نباشند.«مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت 
گفت:»اگر این برنامه در بقیه موضوعات هم چنین مشی و روشی داشت 
قطعاً قابل دفاع نیست و مدیران و مخاطبین فهیم رسانه ملی از چنین 
 برنامه هایی استقبال نمی کنند. علی رغم سیاهنمایی و تهمت هایی که
 دست اندرکاران برنامه ثریا علیه نظام سالمت داشتند، وزارت بهداشت 
هیچ درخواست و پیشنهادی مبنی بر تعطیلی این برنامه نداشت، هرچند 
این حق برای وزارت بهداشت محفوظ بود که از این برنامه به دلیل 

نشر اکاذیب و انتشار اسناد جعلی به مراجع قضایی شکایت کند.«


